PRESS RELEASE
12 de Abril de 2016
Debate
Poesia nossa de cada dia: só para alguns?
A Acesso Cultura dedica o debate deste mês à poesia. No dia 19 de Abril, terça, às
18h30, estaremos em Évora (Biblioteca Pública de Évora), Lisboa (Casa Fernando
Pessoa), Olhão (Sociedade Recreativa Progresso Olhanense) e Porto (Museu dos
Transportes e Comunicações). A entrada é livre.
“Aprendi com meu filho de 10 anos que poesia é o descobrimento das coisas que
nunca vira antes”, disse Oswald de Andrade.
“A poesia é um ajuste de contas com a realidade”, afirma Luís Garcia Montero.
“A poesia é a arte das palavras, e as palavras, quando tocadas pelos poetas, tornamse chaves mágicas que abrem portas de universos que estão para além do imediato
quotidiano e que nos falam dos grandes mitos, e também das paixões, das dores, das
alegrias”, escreve José Fanha.
Qual a relação das pessoas com a poesia? De que forma faz, ou não, parte da sua
vida, do seu dia-a-dia? De que forma é proporcionado o acesso a esta forma artística
e por quem?
PORTO: Museu dos Transportes e Comunicações
Ana Chaves, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Dina Ferreira da Silva, Livraria
Poetria; Rafael Tormenta, Professor, Agrupamento de Escolas Gaia Nascente; Rui
Spranger, Leitor de poesia; Suzana Faro, Museu dos Transportes e
Comunicações; Cláudia Almeida, Consultora em comunicação (moderadora)
Agradecemos o vosso apoio na divulgação deste debate e estamos ao dispor para o
esclarecimento de qualquer dúvida.
Um abraço,
Helena Rocha (Évora, Tel. 266 769 450)
Maria Vlachou (Lisboa, Tel. 917 247 970)
Dália Paulo (Olhão, Tel. 917 804 605)
Inês Rodrigues (Porto, Tel. 919 933 915)
SOBRE A ACESSO CULTURA
A Acesso Cultura herda e dá seguimento ao trabalho desenvolvido pelo GAM – Grupo
para a Acessibilidade nos Museus. Criado em 2003, o GAM funcionou até 2013
como um grupo informal de trabalho. Juntou membros institucionais e individuais,
museus e profissionais de museus.
Em Junho de 2013 o GAM – Grupo para a Acessibilidade nos Museus deu lugar à
Acesso Cultura, Associação Cultural. A Acesso Cultura alargou o âmbito da sua acção

para todo o sector cultural e tem por objecto a melhoria das condições de acesso –
nomeadamente físico, social e intelectual – aos espaços culturais e à oferta cultural.
Objectivos
No sentido de cumprir sua missão, a Acesso Cultura:
- Organiza formações nas áreas ligadas à acessibilidade;
- Realiza auditorias e consultorias técnicas em espaços culturais (em construção ou
existentes), no sentido da promoção e aplicação dos princípios de acessibilidade e
apoio na implementação das consequentes recomendações;
- Organiza seminários, conferências e workshops, com o objectivo de criar um fórum
de debate e de promoção de boas práticas;
- Promove e participa no desenvolvimento de projectos de investigação, aplicada na
área de acessibilidade;
- Participa em projectos que procurem promover a reflexão e as boas práticas relativas
à acessibilidade;
- Divulga notícias e estudos relativos à acessibilidade;
- Procura estabelecer relações de cooperação com organismos congéneres, nacionais
ou estrangeiros ou outros que se revelem úteis à prossecução dos seus fins.
Associados
A Acesso Cultura foi criada por 17 sócios fundadores. Hoje em dia, conta com
108: 97 individuais (profissionais da cultura) e 11 institucionais (museus, teatros,
companhias de dança).
Contactos
Maria Vlachou
Directora Executiva
Tel. 917 247 970 | Email: acessocultura.pt@gmail.com
Website: http://acessocultura.org

